
 
 

 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ٠٨/٠٨/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

F=Ñ|||||||||||||||||||||||||ÎvÈkÿ^=i_|||||||||||||||||||||||||k‘=}à|||||||||||||||||||||||||è۷۳E=
=
=

٢ 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
    .نعم

�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
 -صـلي هللا علیـه وسـلم-�اب ما جاء في حما�ة النبـي " :-رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد

 .ه طرق الشركى التوحید وسدّ حم
یر، قال: انطلقت في وفد بني عامرٍ   خِّ  -صـلي هللا علیـه وسـلم-إلى النبـي  عن عبد هللا بن الشِّ

ُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى«فقلنا: أنت سیدنا، فقال:  یُِّد للااَّ ، فقـال: ، وأعظمنـا طـوالً فضـالً  قلنا: وأفضلنا »السَّ
ْیَطانُ وُلوا ِ�َقْوِلُكْم، َأْو َ�ْعضِ قُ «  .جید رواه أبو داود �سندٍ  » َقْوِلُكْم، َوَال َ�ْسَتْجِرَ�نَُّكْم الشَّ

ا قالوا: �ا رسول هللا! �ـا خیرنـا وابـن خیرنـا، وسـیدنا وابـن أن ناسً  :-رضي هللا عنه- وعن أنسٍ 
ْیَطانُ «فقال:  ،سیدنا  ،؛ َأَنا ُمَحمٌَّد َعْبـُد للااَِّ َوَرُسـوُلهُ َ�ا َأیَُّها النَّاُس، ُقوُلوا ِ�َقْوِلُكْم َوال َ�ْسَتْهِوُ�ُم الشَّ

 .جید رواه النسائي �سندٍ  »-عزَّ وجلَّ  -َتْرَفُعوِني َفْوَق َمْنِزَلِتي الَِّتي َأْنَزَلِني للااَُّ  َما َأَحبُّ َأنْ 
 فیه مسائل:

 الناس من الغلو. هاألولى: تحذیر 
 الثانیة: ما ینبغي أن �قول من قیل له: أنت سیدنا.

ْیَطانُ «لثة: قوله: الثا  مع أنهم لم �قولوا إال الحق. »َوَال َ�ْسَتْجِرَ�نَُّكْم الشَّ
 ".»َما َأَحبُّ َأْن َتْرَفُعوِني َفْوَق َمْنِزَلِتي«الرا�عة: قوله: 

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
 ، أما �عد...أجمعین

ــي ": -رحمــه هللا تعــالى–یقــول اإلمــام المؤلــف ف ــي حما�ــة النب ــا جــاء ف صــلي هللا علیــه -�ــاب م
الكتاب مـن أولـه إلـى آخـره فـي تقر�ـر التوحیـد، والعنا�ـة " حمى التوحید وسده طرق الشرك -وسلم

 من شوائب الشرك والبدع �له في التوحید �أنواعه. وتحقیق التوحید، وتخلیص التوحید �التوحید،
التوحید �حتاج إلى حما�ة وسد الذرائع الموصلة إلیه؛ ألهمیته، فإذا �انت المحرمـات ُأوِصـدت هذا 

ر أمره �لهـا محرمـة حتـى النظـر ومـا الطرق إلیها �الزنا مثًال جمیع األمور التي توِصل إلیه، وُتیسِّ 
لهــا  فــوق ذلــك، والخلــوة، والســفر بــدون محــرم �لهــا مــن حما�ــة هــذا البــاب، �عــض الواجبــات وِضــع

 وُسدَّت الذرائع والطرق الموصلة إلى التساهل بها. ،حما�ة
فالیســیر مــن الر�ــا ُمحــرَّم ولــیس فیــه...، بــل �عــض الطــرق المشــروعة أشــد منــه ضــرًرا، لكــن لمــا  

آكــل الر�ــا  ؛فاعلهــا -صــلى هللا علیــه وســلم–كانــت الذر�عــة إلــى هــذه الجر�مــة التــي لعــن الرســول 
{الَّـِذیَن : -جلَّ وعـال–الر�ا ُیبعث یوم القیامة مجنوًنا �ما في قوله  ومو�له، و�اتبه وشاهد�ه، وآكل
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{ ْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ أوِصـدت  ]٢٧٥[البقـرة: َ�ْأُكُلوَن الرَِّ�ا ال َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُه الشَّ
ألخبــار مــا جــاء، و�ن �ــان الطــرق إلــى هــذا البــاب، فالــدرهم مــن الر�ــا ُحرمتــه �مــا جــاء فــي �عــض ا

 هللاَلَعـَن «الحدیث فیه �الم، لكنه شدید، وأمره عظیم، فتمرٌة بتمرتین أو صاٌع �صاعین یـدخل فیـه 
َ�ا  .»آِكَل الرِّ

فالطرق والوسائل المؤد�ة إلى ارتكاب المحظـور أو تـرك المـأمور �لهـا لهـا أحكامهـا، فالوسـائل لهـا 
به ُمخلٌَّد في النار، نسـأل هللا العافیـة وب! وصاحأعظم الذنأحكام الغا�ات، فكیف �الشرك الذي هو 

فالشـرك هـو أعظـم  ،]٤٨[النسـاء: {ِإنَّ للااََّ ال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمـْن َ�َشـاُء}
ا الصـــادة عـــن توحیـــد هللا �لهـــ ،وجمیـــع الوســـائل الموصـــلة إلیـــه ،-جـــلَّ وعـــال–مـــا ُعصـــي هللا �ـــه 

َأْهَلـَك َمـْن َ�ـاَن َقـْبَلُكُم  مـاَفِإنَّ ، ِإ�َّـاُكْم َواْلُغُلـوَّ «مسدودة، ومن ذلكـم الغلـو، وقـد تقـدم فـي �ـاٍب مسـتقل 
ومع األسف مع هـذه التحـذیرات الشـدیدة فـي  »النََّصاَرى اْبَن َمْرَ�مَ  ال ُتْطُروِني َ�َما َأْطَرت« ،»اْلُغُلوُّ 

 الشرك في هذه األمة من هذا الباب. مناسباٍت �ثیرة �ألفاٍظ صر�حة وقع
جـــلَّ –ُطِلبـــت منـــه الحاجـــات دون هللا  ،لتفـــر�ج الُكر�ـــات -صـــلى هللا علیـــه وســـلم–وُدعـــي الرســـول 

 مع ما جاء في هذا الباب من التشدید. -وعال
صــار دیــدًنا لكثیــٍر مــن المســلمین فــي �عــض البقــاع، فالقصــائد  -علیــه الصــالة والســالم–والغلــو �ــه 
 د صباًحا ومساًء مثل أذ�ار الصباح والمساء، �هللا المستعان.الشرك األكبر ُتردّ التي فیها 

لحمــى  -صــلى هللا علیــه وســلم–أو مــا جــاء فــي حما�ــة النبــي " حمــى التوحیــد: "-رحمــه هللا–�قــول 
َأال َوِ�نَّ «غیـرهم و �ـأمالك الكبـار مـثًال مـن الملـوك  ،التوحید، الحمى: ما ُیوضـع دون مـا ُ�حتـاط لـه

 ،و�حـرص علیـه، و�جعـل مـن ُیراقـب مـن دخلـه أو قـرب منـه، وهـذا أمـٌر معـروف ،»لِّ َمِلٍك ِحًمىِلكُ 
 الذي نحن �صدده. وأعظم محارمه الشرك ،»َأال َوِ�نَّ ِحَمى للااَِّ َمَحاِرُمهُ ، َأال َوِ�نَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى«

 ة إلى الشرك.ه من �اب سد الذرائع الموصلسدّ  ه طرق الشرك""حمى التوحید وسدّ 
یر"�قول:  خِّ  صحابي. "عن عبد هللا بن الشِّ

 طالب:........
 قال؟ ماذا

 طالب:.........
 م علیه غیر هذا.لكن المترجَ 

 طالب:........
ه �ـل طر�ـٍق حمى جناب التوحید، وسـدّ  -صلى هللا علیه وسلم–�اب ما جاء في حما�ة المصطفى 

لیس  ،من جنسكم ،�عني منكم ]١٢٨[التو�ة:  ِمْن َأنُفِسُكْم}{َلَقْد َجاَءُكْم َرُسولٌ موصٍل إلى الشرك 
ــِري « ،لــه شــيٌء مــن الر�و�یــة وال مــن فــروع األلوهیــة شــيء ــوا َقْب ــوًرا، َوَال َتْجَعُل ــوَتُكْم ُقُب ــوا ُبُی َال َتْجَعُل

 .»َفِإنَّ َصَالَتُكْم َتْبُلُغِني َحْیُث ُ�ْنُتمْ  ،ِعیًدا، َوَصلُّوا َعَليَّ 
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 .طالب:.......
فیــدخل  -صــلى هللا علیــه وســلم–نعــم، أنــه �ــان رأى رجــًال �جــيء إلــى فرجــٍة �انــت عنــد قبــر النبــي 

ثكم حدیًثا سمعته من أبي صـلى هللا -عـن رسـول هللا  ،عن جـدي ،فیها فیدعو، فنهاه، قال: أال أحدِّ
 .»نَّ َتْسِلیَمُكْم َیْبُلُغِني َأْیَن ُ�ْنُتمْ َفإِ  ،َوَال ُبُیوَتُكْم ُقُبوًرا ،َال َتتَِّخُذوا َقْبِري ِعیًدا«؟ قال: -علیه وسلم

واحـد، لكـن هـذا فـي نـوع، وذاك فـي نـوٍع  الهمـا فـي هـذا البـاب �صـبان فـي مصـبٍّ على �ل حـال �
 آخر من هذا الباب.

 طالب:.........
�مــا أن الشــرك  ،ال شــك أن مــا ُذِكــر فــي الترجمــة األخیــرة �لهــا أقــوال، واألقــوال �حصــل بهــا الشــرك

 األفعال.�حصل �
یر": -رحمـه هللا–قال  ـخِّ –صـحابي مـن بنـي عـامر الـذین وفـدوا علـى النبـي  "عن عبد هللا بـن الشِّ

والوفــود فــي ســنة تســع، وشــهرة ابنــه مطــرِّف بــن عبــد هللا بــن الشــخیر ال  ،-علیــه الصــالة والســالم
 تحتاج إلى تنبیٍه وال تنو�ه، وهو من سادات األمة وُعبَّادها.

یر"عــن عبــد هللا بــن ا ــخِّ صــلي هللا علیــه - رســول هللا قــال: انطلقــت فــي وفــد بنــي عــامٍر إلــى لشِّ
ــا: أنــت ســیدنا، فقــال:  -وســلم ــاَلى«فقلن ــاَرَك َوَتَع ُ َتَب ــیُِّد للااَّ ــیُِّد للااَُّ «" »السَّ حصــر، وتعر�ــف  »السَّ

ع مـ ،-جـلَّ وعـال–جزئي الجملة �كون على سبیل الحصر، فهذا اللفظ الذي هو السید خاص �ـاهلل 
ُد َوَلـِد آَدمَ «: -علیه الصالة والسالم–أنه جاء قوله  �ظـة لمـا جـاء سـعد وجـاء فـي بنـي قر  ،»َأَنا َسـیِّ

ِدُ�مْ «قال:  بن معاذ وهو شاكٍ  وأدلٌة �ثیرة تدل على جواز إطالق هذا اللفـظ، لكـن  ،»ُقوُموا ِإَلى َسیِّ
جـلَّ –نـع التفضـیل بـین األنبیـاء �هللا إذا �ان الموقف والحال ُ�فَهم منها الغلو فُیرد، �مـا أنـه جـاء م

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض}�قول:  -وعال ُسُل َفضَّ  ،وجاء النهي عن التفضـیل ،]٢٥٣[البقرة: {ِتْلَك الرُّ
ــل علیــه ســد البــاب  ودلیــل الجــواز فــي القــرآن؛ لكــن لــئال یتطــرق الســامع أو المــتكلم بتــنقص الُمفضَّ

ــوُنَس بــن متــى«ال: فقــ -علیــه الصــالة والســالم–النبــي  ــى ی ــلوني عل ألن مــن �قــرأ فــي  ؛»ال تَفضِّ
ـــیٌم} ،]٨٧[األنبیـــاء: {ِإْذ َذَهـــَب ُمَغاِضـــًبا} مـــن الـــنقص ائً ســـیرته مـــع قومـــه قـــد �فهـــم شـــی  {َوُهـــَو ُمِل

لكنــه  ،�عنــي آٍت �مــا ُیــالم علیــه، مــن �ســمع هــذا الكــالم قــد �قــع فــي نفســه شــيء ]١٤٢[الصــافات:
فــإذا  .فجــاء الحســم للمــادة ال فــي المــدح وال فــي التــنقُّص ،-جــلَّ وعــال– �صــدد نبــيٍّ ممــن أنبیــاء هللا

أن �غلو ُ�منع، و�ذا ُخشي منه أن یتنقص ُ�منع، و�ال فاألصل مـا قالـه عـن نفسـه  ُخشي من المتكلم
ُد َوَلِد آَدمَ «  �قول: أنا السید. أن و�ن �ان �عضهم �قول: ال �مكن ،»َأَنا َسیِّ

القـادة،  ملـى الفاسـق، لكـن مـع األسـف السـیادة للرجـال اسـمهم السـادة وهـوجاء منع إطالق السـید ع
 وأكثر ما ُ�طلق اآلن السیدات في مقابل الرجال، تقول: رجال األعمال وسیدات األعمال.
 على �ل حال الممنوع إطالق اللفظ على الفاسق والمنافق؛ ألنه جاء فیه النص الصر�ح.

 طالب:.........
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 من �اب أولى ال شك.
 طالب:........

 سیدة األعمال سیدته.    ،هي نفسها سیدته
ُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى«فقلنا: أنت سیدنا، فقال: " یُِّد للااَّ األلفاظ " ، وأعظمنا طوالً وأفضلنا فضال قلنا: »السَّ

بنفســیٍة ُمعینــة وأرادوا أن  -علیــه الصــالة والســالم–فیــه غلــو، جــاؤوا إلــى النبــي  هــذاتــدل علــى أن 
 منحًى آخر، فأرشدهم إلى ما ینفعهم ومنع ما �ضرهم. اهوه بهذه األلفاظ، لكنه نحنُ�كرم

أحیاًنا �أتي الشخص وعنده تصور عن شخص من العظمة، ومن ِعظم العلم والد�انـة، أنـا سـمعت 
 فضیلة الشرع؟ مامن �قول للشیخ ابن �از: �ا فضیلة الشرع، 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:........
 الموقف والهیبة، أخطأ، �هللا المستعان.من فضیلة الشرع،  �قول: �ا

 .سوله، وأن ُینزِّل الناس منازلهمفالمسلم �جب علیه أن ینظر إلى ما قاله هللا وقاله ر 
 طالب:.......

 �ذا فقد أغضب هللا.من قال للمنافق 
 طالب:.......

 معروف هذا. ،ال
بضـــنا مـــن الســـید، �ثیـــر هـــذه ا مـــن الســـید، قواآلن تـــأتي هـــذه األمـــور مطبوعـــة لكـــل أحـــد، اســـتلمن

 صارت ُتقال لكل أحد. مطبوعات
 طالب:........

 والمنافق �الهما، إذا �ان في الفاسق والمنافق.
 و�نتهي عما نهاه هللا عنه ورسوله.     ،على �ل حال على المسلم أن �أتمر �أمر هللا ورسوله

�عني هذا المقدار الذي ذ�رتموه قولـوا » َأْو َ�ْعِض َقْوِلُكمْ « �عني �أنه أقرهم "»ُقوُلوا ِ�َقْوِلُكمْ « فقال:"
  ببعضه. �ه أو

ْیَطانُ « ألنه إذا ُسِكت عن مثل هذه األلفاظ في هذا الموقف وفي هذا الظـرف  »َوَال َ�ْسَتْجِرَ�نَُّكْم الشَّ
، وال تر�ـوا هلل قد ُ�قال ما هو أعظم منه، واستجرهم الشیطان واستدر�هم إلى أن قالوا الشرك األكبر

 شیًئا.
 رتهافـــــــإن مـــــــن جـــــــودك الـــــــدنیا وَضـــــــ

 
ـــــــــمِ   ـــــــــوح والقل ــــــــــم الل ـــــــــك عل ـــــــــن علوم  وم

 
 طالب:.........
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َبـت �التـذهیب الكامـل، وُ�ِتبـت �الـذهب، �ـم ُعوِرضـت وُنسـج  البردة، �ـم ُنِسـخت مـن ُنسـخة، �ـم ُذهِّ
ان حــر�ص، والــذي والشــیط -علیــه الصــالة والســالم–علــى منوالهــا �لــه مــن أجــل هــذا الغلــو �ــالنبي 

 -علیـه الصـالة والسـالم–یتكلم �البردة أو بناظمها أو �من �قرأ البـردة، ُ�قـال: هـذا ال ُ�حـب الرسـول 
وال ُ�عظم الرسول، َمن الذي ُ�عظم الرسول؟ الـذي ُ�طیعـه، و�تبـع أقوالـه، و�قلـده فـي أفعالـه أو الـذي 

م.  �قول: ال تقل �ذا و�قول؟ نعم التا�ع له هو المعظِّ
 :.........طالب
 ؟ماذا

 طالب: ........
ال ُتْطُروِنــي « »ِإ�َّـاُكْم َواْلُغُلـوَّ «�قولـه:  -علیـه الصـالة والسـالم–علـى �ـل حـال مـا حـذر عنـه النبـي 

والغلـو فـي الصـالحین  -علیـه الصـالة والسـالم–وقـع مـا حـذَّر منـه  »َكَما َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرَ�مَ 
ممـن ُ�غلـى بهـم فـي تـراجمهم فـي طبقـات الشـعراني وغیـره لیسـوا مـن  و�ثیـٌر مـنهم ،على حد زعمهم

ن یتثبـــت �قـــرأ، �هللا أالصـــالح �ســـبیل، بـــل هـــو أهـــل �بـــائر، وجـــرائم، وتـــرك للواجبـــات، مـــن أراد 
 المستعان.

 طالب:..........
 ،-جـلَّ وعـال–مـن حقـوق هللا  ائً ز�ادة، المحبة القلبیة مـا فیهـا شـيء، لكـن ال تصـرف لـه شـی هما فی

 -علیـه الصـالة والسـالم–مـن المسـلمین فـي غفلـة عـن محبـة الرسـول  الكن قد �قول قائـل: إن �ثیـرً 
علیــه الصــالة –وهــذا حاصــل فــي �ثیــٍر مــن األحــوال اإلنســان �غفــل، و�ذا غفــل عــن قــراءة ســیرته 

والقـــراءة فـــي شـــمائله، وخصائصـــه، ومعجزاتـــه  -علیـــه الصـــالة والســـالم–ســـیرة الرســـول  -والســـالم
ـم قـدر الرسـول، لكـن �القـدر المشـروع علـى أنـه عبـد ال ُ�عَبـدو الرسول،  تعرف قدر ورسـول ال  ،ُتعظِّ

  ُ�كذَّب.      
 ".رواه أبو داود �سنٍد جید"

ا قــالوا: �ــا رســول هللا! �ــا خیرنــا وابــن خیرنــا، أن ناًســ :-رضــي هللا عنــه- وعــن أنــسٍ ثــم قــال: "
ـٌد َعْبـُد َ�ا َأیَُّها النَّاُس «فقال: ، وسیدنا وابن سیدنا ْیَطاُن؛ َأَنـا ُمَحمَّ ، ُقوُلوا ِ�َقْوِلُكْم َوال َ�ْسَتْهِوُ�ُم الشَّ

ــْوَق َمْنِزَلِتــي الَِّتــي َأْنَزَلِنــي للااَُّ  للااَِّ َوَرُســوُلُه َمــا َأَحــبُّ َأنْ  رواه النســائي  »-عــزَّ وجــلَّ - َتْرَفُعــوِني َف
 ". جید �سندٍ 

 .هخیر البشر قاطبة، بل خیر الخلق، وهذا ال إشكال فیهو " �ا رسول هللا! �ا خیرنا وابن خیرنا"
علیـه  –الخیر�ة في الدین فقد قال النبـي �عني من حیث النسب والشرف، مقبول، وأما "وابن خیرنا"

 .»ِإنَّ َأِبي َوَأَ�اَك ِفي النَّارِ «فیما ثبت عنه:  -الصالة والسالم
سیادة الـدین ال سـبیل فوهو �ذلك و�ال  ،قلنا �انت السیادة �النسبة للنسب �ما "وسیدنا وابن سیدنا"

 وال استجاب لها. ،ما أدرك الدعوة ،-علیه الصالة والسالم–له إلیها؛ ألنه ما أدرك النبي 
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ْیَطانُ «فقال:   .»َوَال َ�ْسَتْجِرَ�نَُّكمْ « هناك» َ�ا َأیَُّها النَّاُس، ُقوُلوا ِ�َقْوِلُكْم َوال َ�ْسَتْهِوُ�ُم الشَّ
» -عـزَّ وجـلَّ  -َما َأَحبُّ َأْن َتْرَفُعوِني َفـْوَق َمْنِزَلِتـي الَِّتـي َأْنَزَلِنـي للااَُّ  ،مٌَّد َعْبُد للااَِّ َوَرُسوُلهُ َأَنا ُمحَ «

فــي  ،ُأِمرنــا أن ُننــزل النــاس منــازلهم :نحــن مــأمورون أن ُننــِزل النــاس منــازلهم، فــي حــدیث عائشــة
 .»ناَس منازلهمَأنِزلوا ال« :مقدمة مسلم، وفي أبي داود األمر

فالمســلم مــن هــذه األمــة الوســط التــي ال إفــراط وال تفــر�ط، فــإنزال النــاس منــازلهم مــن غیــر ز�ــادٍة ال 
 من غیر نقص أو إنقاص.و �ستحقونها 

وهـو  ،وُ�نـزل �عضـهم عـن منزلتـه ،و�ثیٌر من الناس ما ُیرزق اإلنصاف، فیغلـو بـبعض األشـخاص
: -علیـه الصـالة والسـالم-ال شـك أن فـي هـذه مخالفـة؛ لقولـهمأموٌر �أن ُینزل الناس منازلهم؛ ألنه 

تســتهو�ه، و والهــوى والــنفس وغیــر ذلــك مــن األمــور التــي تجــر اإلنســان  ،»َأنِزلــوا النــاَس منــازلهم«
والناس ُجبلوا علـى ُحـب مـن أحسـن، وُ�غـض مـن أسـاء، لكـن یبقـى أن هـذا الحـب والـبغض مختـوم 

 نقص.مذموم بزمام الشرع ال ُیزاد فیه وال یُ 
ــْوِلُكْم، َأْو قُ «" النــاس مــن الغلــو -علیــه الصــالة والســالم– هفیــه مســائل: األولــى: تحــذیر " ــوا ِ�َق وُل

 .»ِإ�َّاُكْم َواْلُغُلوَّ » «َ�ْعِض َقْوِلُكمْ 
فیقــول: الســید هللا؛ ألنــه ُ�شــم منــه رائحــة " الثانیــة: مــا ینبغــي أن �قــول مــن قیــل لــه: أنــت ســیدنا"

 .الز�ادة، واإلطراء والغلو
ْیَطانُ «الثالثة: قوله: " الحـق الـذي قـد �جـر إلـى " مع أنهم لم �قولوا إال الحق »َوَال َ�ْسَتْجِرَ�نَُّكْم الشَّ

 الز�ادة فیه، والغلو فیه فیدخل المحظور.
 عبد رسول، عبـد ال ُ�عَبـد، رسـول ال ُ�كـذَّب، "»َما َأَحبُّ َأْن َتْرَفُعوِني َفْوَق َمْنِزَلِتي«الرا�عة: قوله: "

 .-جلَّ وعال-مع أنه أشرف الخلق، وأكمل الخلق، وأتقاهم، وأخشاهم هلل 
 طالب:.........

 نعم لكن في السیاق ما یدل على المنع.
 طالب:.........
ر �األحادیث األخرى. »ال ُتْطُروِني« قال:» ال ُتْطُروِني«منع من الغلو   ُ�فسَّ

 .نعم
 ُروا للااََّ َحقَّ َقـْدرِِه َواْألَْرُض َجِمیعـًا َقْبَضـُتُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة}{َوَما َقدَ  :�اب ما جاء في قول هللا تعالى"

  ] اآل�ة.٦٧[الزمر:
صـلي هللا علیـه -من األحبـار إلـى رسـول هللا  قال: جاء حبرٌ  -رضي هللا عنه- عن ابن مسعودٍ 

علـى إصـبع، ، واألرضـین ا نجـد أن هللا �جعـل السـماوات علـى إصـبعٍ فقال: �ـا محمـد! إنَّـ -وسلم
یقول: ف، وسائر الخلق على إصبع، ، والثرى على إصبعٍ ، والماء على إصبعٍ والشجر على إصبعٍ 
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ا لقـول الحبـر، ثـم حتـى بـدت نواجـذه، تصـد�قً  -صلي هللا علیـه وسـلم-فضحك النبي  ،أنا الملك
  .] اآل�ة٦٧[الزمر:  اْلِقَیاَمِة}{َوَما َقَدُروا للااََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض َجِمیعًا َقْبَضُتُه َیْومَ قرأ: 

 .، ثم یهزهن فیقول: أنا الملك، أنا هللالمسلم: والجبال والشجر على إصبعٍ  وفي روا�ةٍ 
، وســائر الخلــق ، والمــاء والثــرى علــى إصــبعٍ للبخــاري: �جعــل الســماوات علــى إصــبعٍ  وفــي روا�ــةٍ 
 .على إصبع

ــمَّ �َ «ا: مرفوًعــ -رضــي هللا عنهمــا– عــن ابــن عمــر ولمســلمٍ  ــْوَم اْلِقَیاَمــِة، ُث ــَماَواِت َی ُ السَّ ْطــِوي للااَّ
ـُرونَ  ؟َ�ْأُخُذُهنَّ ِبَیِدِه اْلُیْمَنى، ُثمَّ َ�ُقوُل: َأَنـا اْلَمِلـُك َأْیـَن اْلَجبَّـاُرونَ   ُثـمَّ َ�ْطـِوي اْألََرِضـینَ  ؟َأْیـَن اْلُمَتَكبِّ

 .»؟َأْیَن اْلُمَتَكبُِّرونَ  ؟َجبَّاُرونَ ِ�ِشَماِلِه، ُثمَّ َ�ُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك َأْیَن الْ  السبع
قال: ما السماوات السبع واألرضون السـبع فـي �ـف  -رضي هللا عنهما– وروي عن ابن عباس

 .في ید أحد�م الرحمن إال �خردلةٍ 
، قال: قال ابـن ز�ـد: حـدثني أبـي قـال: قـال أنبأنا ابن وهٍب قال: : حدثني یونس، وقال ابن جر�رٍ 

ما السماوات الّسـبع فـي الُكْرسـي إالَّ �ـدراهم َسـْبعة ُألِقَیـْت «: - علیه وسلمصلي هللا-رسول هللا 
 .»في ُترس

مــا «�قــول:  -صــلي هللا علیــه وســلم-: ســمعت رســول هللا -رضــي هللا عنــه-قــال: وقــال أبــو ذرٍّ 
 .»ُألقیت بین َظْهَري فالٍة من األرض من حدیدٍ  الكرسيُّ في العرش إال �َحَلَقةٍ 

قال: بـین السـماء الـدنیا والتـي تلیهـا خمسـمائة عـام، و�ـین  -رضي هللا عنه– دٍ عن ابن مسعو و 
خمسمائة عام، و�ین السماء السا�عة والكرسي خمسمائة عـام، و�ـین الكرسـي والمـاء  كل سماءٍ 

 .مــن أعمــالكم ، والعــرش فــوق المــاء، �هللا فــوق العــرش، ال �خفــى علیــه شــيءٌ خمســمائة عــامٍ 
ورواه بنحــوه  ،، عــن عبــد هللا، عــن زرٍّ د بــن ســلمة، عــن عاصــمٍ عــن حمــا ،أخرجــه ابــن مهــديٍّ 

: -رحمـه هللا تعـالى-الحافظ الـذهبي  هقال ،، عن عبد هللا، عن أبي وائلٍ عن عاصمٍ  ،المسعودي
 قال: وله طرق.

: -صلي هللا علیه وسـلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه – وعن العباس بن عبد المطلب
َماِء َواْألَْرِض؟ َهْل َتْدُروَن َ�مْ « َبْیَنُهَما َمِسـیَرُة َخْمِسـِماَئِة «قلنا: هللا ورسوله أعلم، قال:  »َبْیَن السَّ

ٍة، َسَنٍة، َوِمْن ُ�لِّ َسَماٍء ِإَلى َسَماٍء َمِسیَرُة َخْمِسِماَئِة َسَنٍة، َوِ�َثُف ُ�لِّ َسَماٍء َمِسیَرُة َخْمِسِماَئِة َسنَ 
ــا�ِ  ــَماِء السَّ ــَماِء َواْألَْرِض، َ�ُهللا َوَتَعــاَلى َفــْوَق َوَفــْوَق السَّ َعِة َ�ْحــٌر َبــْیَن َأْســَفِلِه َوَأْعــالُه َ�َمــا َبــْیَن السَّ

 أخرجه أبو داود وغیره. »َذِلَك، َوَلْیَس َ�ْخَفى َعَلْیِه َشْيٌء ِمْن َأْعَماِل َبِني آَدمَ 
 فیه مسائل:

 ] اآل�ة.٦٧[الزمر: ُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة}{َواْألَْرُض َجِمیعًا َقْبَضتُ األولى: تفسیر قوله: 
 عند الیهود الذین في زمنه لم ینكروها ولم یتأولوها. الثانیة: أن هذه العلوم وأمثالها �اقیةٌ 
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 صدقه، ونزل القرآن بتقر�ر ذلك. -صلي هللا علیه وسلم-الثالثة: أن الحبر لما ذ�رها للنبي 
عند ذ�ـر الحبـر هـذا العلـم  -صلي هللا علیه وسلم- من رسول هللالكثیر الرا�عة: وقوع الضحك 

 العظیم.
 وأن السماوات في الید الیمنى، واألرضین في األخرى. ،الخامسة: التصر�ح بذ�ر الیدین

 السادسة: التصر�ح بتسمیتها الشمال.
 السا�عة: ذ�ر الجبار�ن والمتكبر�ن عند ذلك.

 .الثامنة: قوله: �خردلة في �ف أحد�م
 الكرسي �النسبة إلى السماوات ةالتاسعة: عظم

 العرش �النسبة إلى الكرسي. ةعظم :العاشرة
 .الحاد�ة عشرة: أن العرش غیر الكرسي

 .إلى سماءٍ  الثانیة عشرة: �م بین �ل سماءٍ 
 الثالثة عشرة: �م بین السماء السا�عة والكرسي.

 الرا�عة عشرة: �م بین الكرسي والماء.
 ماء.الخامسة عشرة: أن العرش فوق ال

 السادسة عشرة: أن هللا فوق العرش.
 السا�عة عشرة: �م بین السماء واألرض.

 ثف �ل سماء خمسمائة سنة.الثامنة عشرة: �ِ 
 ،أسـفله مسـیرة خمسـمائة سـنةإلـى التاسعة عشرة: أن البحر الـذي فـوق السـماوات بـین أعـاله 

 �هللا سبحانه وتعالى أعلم.
 ".اا �ثیرً وصحبه وسلم تسلیمً  وصلى هللا على محمدٍ 

في آخـر أبـواب هـذا الكتـاب المبـارك النـافع المـاتع الـذي ال ُیوجـد  -رحمه هللا تعالى–�قول المؤلف 
 له نظیر في تآلیف الناس.

َ َحـقَّ َقـْدرِِه َواْألَْرُض َجِمیعـًا َقْبَضـُتُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة} �اب ما جاء في قول هللا تعالى"  {َوَمـا َقـَدُروا للااَّ
 ]"٦٧[الزمر:

مـن  ه �ـالم �ثیـروهذا فیـ]" ٦٧[الزمر: {َوَما َقَدُروا للااََّ َحقَّ َقْدرِِه} �اب ما جاء في قول هللا تعالى"
 المفسر�ن أنه �الٌم عن المشر�ین الذین لم ُیوحدوه ولم �قدروه حق قدره، وأشر�وا معه غیره.

ه، وال عرف هللا، وال عظَّم هللا، من أشرك مع هللا غیره وسواه �ه هذا ال شك أنه ما قدر هللا حق قدر 
فمثل هذه األمور من أراد أن �قـدر هللا حـق قـدره فلیلـزم النصـوص هـو �عـرف ر�ـه مـن خاللهـا ممـا 

 .-علیه الصالة والسالم-جاء عنه، وعن نبیه 
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لهــا وُ�حرفهــا و�صــرفها عــن معانیهــا هــل یتســنى لــه  ،الــذي �قــرأ النصــوص نصــوص الصــفات و�تأوَّ
إذا جــاء یــوم القیامــة �غیــر الصــفة التــي  -عــزَّ وجــلَّ –ره حــق قــدره؟ ال ُ�مكــن؛ ألنــه معرفــة هللا وتقــدی

�عرفونها �متنعون من السجود �ما هو معـروف، و�ذا جـاء علـى صـفته التـي �عرفونهـا �سـجدون لـه 
لهــا علــى غیــر  -عــزَّ وجــلَّ – لهــا �عرفهــا؟ ال �هللا مــا �عرفهــا، یتأوَّ فهــا و�ؤوِّ التــي �عرفونهــا، الــذي ُ�حرِّ

ال؟ ألن المســـألة معلقـــة أم هـــذا ُیتوقَّـــع أن �ســـجد  -علیـــه الصـــالة والســـالم–مـــراد هللا ومـــراد رســـوله 
ل مـا قـرأه، ثـم �سـجد من خال -جلَّ وعال–�یف �عرف هللا  ،�المعرفة، فالذي ُ�حرِّف آ�ات الصفات

له؟ الكیفیات هللا أعلم بها، لكن هذا أمر خطیر وعظیم، هذا الحدیث فیه �النسبة لهؤالء مـا تقشـعر 
ــنَّة فیهــا تفاصــیل، وفیهــا ذ�ــر الیــد  همنــ الجلــود �ــأن �قــول لــك: الیــد: النعمــة، ونصــوص القــرآن والسُّ

ضـها إلـى �عـض حصـل عنـدك العلـم والیدین، والیمین والشمال، و�لتـا ید�ـه �مـین، فـإذا ضـممت �ع
علـى طر�قـة أهـل السـنة والجماعـة مـن  ،تلیقـان �جاللـه وعظمتـه ،یدین -جلَّ وعال–القطعي أن له 

 �ما جاء. -صلى هللا علیه وسلم–إثبات ما جاء عن هللا وعن رسوله 
د أن لكن ال نعـرف الكیفیـات، المقصـو  ،-عزَّ وجلَّ –قد �قول قائل: إننا نعرف المعاني من صفاته 

ـــه  هـــذه المعـــاني التـــي تعرفهـــا التـــي جـــاءت بهـــا النصـــوص �عرفهـــا، و�قـــذف هللا فـــي قلبـــه أن هللا ل
؟ لــن �عــرف ائً الصــفات التــي جــاءت فــي �تا�ــه، وهــذه عقیــدة، لكــن الــذي ال ُیثبــت صــفة �عــرف شــی

 شیًئا.
 ألنهم ال �عرفونه فُیعظمونه. ؛]٦٧[الزمر: {َوَما َقَدُروا للااََّ َحقَّ َقْدرِِه}

�عنــي فــي -فــي قبضــة یــده األرض جمیًعــا ] ٦٧[الزمــر: {َواْألَْرُض َجِمیعــًا َقْبَضــُتُه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة}
 یوم القیامة. -أعدادها، وأنواع ما فیها، �ما سیأتي في حدیث الحبر

مـن أحبـار الیهـود، الحبـر: العـالم، والحبـر والبحـر " مـن األحبـار قال: جاء حبـرٌ  عن ابن مسعودٍ "و 
ن فــي االشــتقاق، فــالبحر فیــه الســعة، والحبــر أ�ًضــا فیــه ســعة العلــم؛ ولــذا ُ�عبَّــر عــن �عــض �شــتر�ا

العلماء الكبار �أنه من �حور العلم، و�ختلفون في ضبط الحاء، فكثیٌر مـن اللغـو�ین �قـول: الِحبـر، 
ه وفـي اشتراك العالم مع الِحبر في مالزمته إ�ـاه طیلـة عمـره فـي �تا�اتـه وفـي ردود ،ولعل االشتراك
 تعلمه وتعلیمه.

 وأهل الحدیث �قولون: َحبر �فتح الحاء.
ا نجـد أن هللا فقـال: �ـا محمـد! إنَّـ -صلي هللا علیه وسلم-من األحبار إلى رسول هللا  جاء حبرٌ "

السماوات السبع التي ال ُیتصوَّر عظمتها وسعتها وثقلها على إصـبع " �جعل السماوات على إصبعٍ 
 واحد من أصا�ع الرحمن! 

تصـور البحـار " ، والمـاء علـى إصـبعٍ والشجر علـى إصـبعٍ " ،كذلك السبع" واألرضین على إصبع" 
 واألنهار والماء ثقیل �النسبة للمخلوق، الماء �له على إصبع من أصا�ع الرحمن.
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سـائر " ، وسـائر الخلـق علـى إصـبععلى إصبعٍ " �عني: التراب سواًء �ان مبلوًال أو ناشًفا" والثرى " 
 بني آدم والحیوانات والطیور وغیرها �لها على إصبع.الخلق من 

{ِلَمِن » ؟َأْیَن اْلُمَتَكبُِّرونَ  ؟َأْیَن اْلَجبَّاُرونَ  ،َأَنا اْلَمِلكُ «وسیأتي أنه یهزها و�قول: " یقول: أنا الملك"ف
والتعـاظم انتهـى ملكهـم وانتهـوا معـه، و�ـدل التكبـر  ،انتهـت ملـوك الـدنیا ،]١٦[غـافر: اْلُمْلُك اْلَیْوَم}

 على خلق هللا في الدنیا ُ�حشرون أمثال الذر. 
 ،"ا لقــول الحبــرحتــى بــدت نواجــذه، تصــد�قً  -صــلي هللا علیــه وســلم-فضــحك النبــي "أنــا الملــك، 

َ َحــقَّ َقــْدرِِه}ثــم قــرأ: " بــدلیل الضــحك هنــا للتصــدیق قــراءة اآل�ــة تــدل ]" ٦٧[الزمــر: {َوَمــا َقــَدُروا للااَّ
 .على الموافقة والتصدیق

المبتدعة ماذا �قولون؟ �قولون: ضحك إنكاًرا لقوله، وماذا عند الیهود من العلم؟ عندهم �قیة حرَّفوا 
وحذفوا وزادوا ونقصوا، لكن فـي �قیـة منهـا البقیـة مـاذا؟ هـذا الـذي جـاء علـى لسـان الحبـر ممـا یـدل 

 على أن عندهم �عض الحق.
فــة، ومــا ذ�ــره العینــي عــن �عــض الشــافعیة مــن �ــالٍم قبــیح �قــ ــالتوراة المحرَّ ول: �جــوز االســتنجاء �

فـة قــد ُیوجـد فیهــا مثـل هـذا الكــالم الصـحیح الــذي أقـره النبـي   -علیــه الصـالة والســالم–التـوراة الُمحرَّ
وهــذا الكــالم ال داعــي لــه أصــًال، مــا الــذي دعــاه أن �قــول مثــل هــذا الكــالم؟ المبالغــة علــى أن مــا 

 مثل ما جاء في �الم الحبر.    ،�جب العمل �ه لكن ما یوافق شرعنا ،عندهم منسوخ، منسوخ
{َوَمـا ثـم قـرأ:  ،ا لقـول الحبـرحتـى بـدت نواجـذه، تصـد�قً  -صلي هللا علیـه وسـلم-فضحك النبي 

لضـحك ممـا یـدل علـى أن ا]" ٦٧[الزمر: َقَدُروا للااََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض َجِمیعًا َقْبَضُتُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة}
 .یَّد ذلك �اآل�ةللتصدیق، وأ

 طالب:.........
 فیه؟ ماذا

 طالب:.........
  فیه سیأتي نّصٍ آخر �شمل الجمیع. 

 طالب:.........
 الحدیث متفٌق علیه.

 : أنا الملك أنا هللا.، ثم یهزهن فیقوللمسلم: والجبال والشجر على إصبعٍ  وفي روا�ةٍ "
، وســائر الخلــق ء والثــرى علــى إصــبعٍ ، والمــاللبخــاري: �جعــل الســماوات علــى إصــبعٍ  وفــي روا�ــةٍ 
 .على إصبع

ــمَّ «ا: مرفوًعــ -رضــي هللا عنهمــا– عــن ابــن عمــر ولمســلمٍ  ــْوَم اْلِقَیاَمــِة، ُث ــَماَواِت َی ُ السَّ َ�ْطــِوي للااَّ
كالســموات،  فیــه تصــر�ح �ــأن األرضــین ســبع» الســبع َ�ْأُخــُذُهنَّ ِبَیــِدِه اْلُیْمَنــى، ُثــمَّ َ�ْطــِوي اْألََرِضــینَ 

}في القرآن والذي  ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اَألْرِض ِمْثَلُهنَّ ما قال: سـبع،  ]١٢[الطالق: {للااَّ
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لكـــن المثلیـــة هنـــا تتعـــین أن تكـــون فـــي العـــدد ال فـــي الصـــفة صـــفة األرضـــین تختلـــف عـــن صـــفة 
 السماوات، یتعین أن تكون في العدد، و�یَّن ذلك هذا الحدیث وفي معناه أحادیث.  

ْحَمِن َوِ�ْلَتـا َیَدْ�ـِه َ�ِمـینٌ واْلُمْقِسطِ » «ُثمَّ َ�ْأُخُذُهنَّ ِ�ِشَماِلهِ «  »َن َعَلى َمَنـاِبَر ِمـْن ُنـوٍر َعـْن َ�ِمـیِن الـرَّ
  ُ�فهم منه نفي الشمال، ولكن الحدیث في صحیح مسلم ُیثبت الشمال.

 .»ْلُمَتَكبُِّرونَ َأْیَن اْلَجبَّاُروَن َأْیَن ا ،ُثمَّ َ�ُقوُل: َأَنا اْلَمِلكُ «
لـیس فیهـا ضـعیف �شـمال بنـي آدم، و�نمـا مـن  ،�عني في القوة على حدٍّ سواء »َوِ�ْلَتا َیَدْ�ِه َ�ِمینٌ «

ر أن الیــدین فــي جهــٍة  ــوٌم أن الیمــین والشــمال �ــل منهمــا فــي جهــة، وال ُیتصــوَّ �ــاب المقابلــة، ومعل
لنـا: �لتـا ید�ـه �مـین وال نتعـدى هـذا، وفـي لم یـرد هـذا الحـدیث لقلو واحدة بداللة هذا الحدیث، و�ال 

القوة �لتا ید�ه �مین، فلیس فیها قو�ة وضعیفة مثل بني آدم الیمین أقـوى مـن الشـمال، وُ�وجـد عنـد 
–�عض الناس الشمال أقوى من الیمین، و�عـض النـاس �لتاهمـا سـواء، لكـن �الهمـا ضـعیف، هللا 

 �لتا ید�ه �مین في غا�ة القوة. -جلَّ وعال
 .........طالب:

وهــي فــي الصــحیح إذا أمكــن توجیههــا، �لتــا ید�ــه  ،الــراوي ثقــة �ــان أو ،مــا یلــزم إذا أمكــن توجیهــه
 �مین في القوة.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 الفضل والشرف والقوة سواء.
 طالب:........

 ولو حكم الدار قطني.
 طالب:........

ر أن �لتا ید�ه في جهـٍة  ما لنا �الم، ،على �ل حال هي في الصحیح وتوجیهها ممكن، هل ُیتصوَّ
 واحدة؟   

 طالب:.......
 شمال؟

 طالب:.......
 في الید األخرى من �اب أال ُیتصور إنسان أن هذه الشمال فیها ضعف.

 طالب:........
 نحن ما نقول �شيٍء ما جاء �ه النص.
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ـُرونَ  ؟َأْیَن اْلَجبَّاُرونَ  ،اْلَمِلكُ  ُثمَّ َ�ُقوُل: َأَنا ،ُثمَّ َ�ْأُخُذُهنَّ ِ�ِشَماِلهِ « مـا فیـه ال جبـارون » ؟َأْیـَن اْلُمَتَكبِّ
وال متكبرون في ذلك الیـوم، بـل مـن عنـده وصـٌف فـي هـذه الـدنیا مـن الجبـروت ومـن الِكبـر ُ�حشـر 

 مثل الذر، نسأل هللا العافیة.       
واألرضون السبع في �ـف  قال: ما السماوات السبع -رضي هللا عنهما– وروي عن ابن عباس"

الخردلة واحدة الخردل، وهي من أصـغر المخلوقـات إن لـم تكـن " في ید أحد�م الرحمن إال �خردلةٍ 
أصــغرها، قــال �عضــهم: هــي الهبــاء الــذي ُیــرى فــي النوافــذ مــع الشــمس، فمــا وزنهــا؟ ومــا مقــدارها؟ 

إال �خردلـٍة فـي یـد " والمقصود السماوات السبع واألرضون السبع في �ف الرحمن �عني �ال شيء
 .أحد�م"

 طالب: ........
 .نعم

 طالب:.......

 �النسبة للعدد.
 طالب:........

علــى �ــل حــال نقــف حیثمــا وِقفنــا، والتفاصــیل الزائــدة والــدخول فــي التفر�عــات و�ــذا التــي قــد تحمــل 
 �عض الناس على الشرك نقف على ظاهرها.

 طالب:........
�ظاهره، وال ُنغرق في التفاصیل؛ ألن هـذه التفاصـیل أوقعـت على �ل نحن حال نتكلم على النص 

أوقعتــه فــي أن �خــوض فــي شــيٍء فــي قــدٍر زائــد  ،�عــض النــاس وهــو فــي األصــل مــن أهــل التحقیــق
 على ما ینبغي أن ُ�قال.  

 عبـد هللا اإلمـام الجلیـل" أنبأنـا ابـن وهـٍب "قـال:  بـن عبـد األعلـى" ا: حدثني یـونسوقال ابن جر�رٍ "
قال: قال رسـول " ز�د بن أسلم" حدثني أبي"قال:  عبد الرحمن بن ز�د بن أسلم" ابن ز�د قال: قال"

ــ«: -صــلي هللا علیــه وســلم-هللا  بع فــي الُكْرســي إالَّ �ــدراهم َســْبعة ُألِقَیــْت فــي مــا الســماوات السَّ
 دراهم �عني العمالت المضرو�ة من الفضة، والدراهم حجمها ما هي �كبیرة صغیرة." »ُترس

 دراهم سبعة.» لِقَیْت في ُترسأُ «
مـا الكرسـيُّ فـي العـرش «�قـول:  -صلي هللا علیه وسلم-سمعت رسول هللا : قال: وقال أبو ذرٍّ "

�إسـكان الــالم، وفــتح الــالم نــص ابــن حجــر علــى أنهــا » َقــٍة مــن حدیــدٍ كَحلْ » «مــن حدیــدٍ  إال �َحَلَقــةٍ 
 .شذوذ

 .»ةٍ َقٍة من حدیٍد ُألقیت بین َظْهَري فالإال �َحلْ «
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الكرســي علــى عظمتــه وهــو موضــع القــدمین فــي  �عنــي علــى عظمتــه،» مــا الكرســيُّ فــي العــرش«
فــي مفــازة، فــالفالة » فــالٍة مــن األرضفــي َقــٍة مــن حدیــٍد ُألقیــت إال �َحلْ « العــرش أعظــم المخلوقــات

 رش.على سعتها وعظمتها الكرسي فیها �الحلقة التي ُتلقى في هذه الفالة الكبیرة �النسبة إلى الع
قال: بین السماء الـدنیا والتـي تلیهـا خمسـمائة عـام، و�ـین  -رضي هللا عنه– عن ابن مسعودٍ و "

خمسمائة عام، و�ین السماء السا�عة والكرسي خمسمائة عـام، و�ـین الكرسـي والمـاء  كل سماءٍ 
كـم " مـن أعمـالكم ال �خفى علیه شـيءٌ و ، والعرش فوق الماء، �هللا فوق العرش، خمسمائة عامٍ 

ــا بــین �ــل ســماٍء والتــي تلیهــا خمســمائة عــام فــي ســبع ســموات ثالثــة  عــدد الف آالســنین إذا جمعن
 وخمسمائة.

 طالب:.......
 الف وخمسمائة.آثالثة 

 طلب:........
 سبعة في الخمسمائة.

 طالب:.......
 الف وخمسمائة، وِ�ثف �ل سماء خمسمائة.آنعم السا�عة ثالثة 

 طالب:.......
 الف.آنعم سبعة 

 :.......طالب
ا،  هللا أعلم هم �قولون في السنوات الضوئیة هم �ضطرون إلى أن �قولوا: ضوئیة؛ ألنها سر�عٌة جد�
أهــل الفلــك �قولــون: الجــزء مــن ملیــون جــزء مــن الســنة الضــوئیة �قولــون �عبــرون بتعبیرنــا �قولــون: 

ء مـن �ـذا مـن ن فـي إصـداراتهم الجدیـدة تصـل فـي الجـز و تصل �ه مكة من بلٍد من الر�اض، الفلكی
ذ�ـروا أعـداًدا لـم أضـبطها، و�قولـون: سـبب تعبیـرهم �السـنوات الضـوئیة،  ،الف السنین تصل مكـةآ

 ،مـن سـنواتنا جعلوهـا�عنـي لـو  ،ولم �قولوا �سنواتنا وتقدیرتنا، قالوا: ألن األوراق ال تحتمـل األسـفار
 .   -جلَّ وعال -وال تدر�ها عقولنا، و�ل هذا من �اب عظمة هللا وتعظیم هللا ،أمور مهولة

 ،من أعمالكم أخرجـه ابـن مهـديٍّ  ال �خفى علیه شيءٌ و والعرش فوق الماء، �هللا فوق العرش، "
 ".عن حماد بن سلمة

ــ«الــذي رواه ابــن جر�ــر  ا،هــذا الخبــر قــالوا: إن فیــه ضــعفً   ــي الُكْرســي إالَّ مــا الســماوات السَّ بع ف
  ز�د بن أسلم ضعیف. عبد الرحمن بن ،قالوا: فیه ضعف» كدراهم َسْبعة

" عـن زرٍّ " بـن أبـي النجـود القـارئ المشـهور" اعن حماد بن سلمة عن عاصـمٍ  ،أخرجه ابن مهديٍّ "
المـذ�ور ابـن " عـن عاصـمٍ  ،ورواه بنحـوه المسـعودي"وقـد  ابـن مسـعود" عـن عبـد هللا" ابن ُحبـیش
رحمـه - حـافظ الـذهبيال" الـذهبي هقالـ ، عن ابن مسعود،، عن عبد هللاعن أبي وائلٍ " أبي النجود
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والكـالم فـي أبـي عبیـدة بـن " قـال: ولـه طـرق " �عني فـي �تـاٍب لـه سـمَّاه (العلـو للعلـي الغفـار) -هللا
 عبد هللا بن مسعود معروف.
علیـه –ثابتٌة �النصوص القطعیـة مـن �تـاب هللا وُسـنَّة نبیـه  -جلَّ وعال–وعلى �ل حال عظمة هللا 

 .-الصالة والسالم
 إن شاء هللا. ،ةوُنكمل �عد الصال 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 ، أما �عد...أجمعین
 : -رحمه هللا تعالى–فتكملًة للتعلیق على الباب األخیر من �تاب التوحید، قال 

 .-صلى هللا علیه وسلم-عم رسول هللا  "وعن العباس بن عبد المطلب"
ـَماِء َواْألَْرِض؟«: -صلي هللا علیـه وسـلم-قال: قال رسول هللا " یـؤتى " »َهـْل َتـْدُروَن َ�ـْم َبـْیَن السَّ

 لینتبه السامع لما ُیلقى إلیه، ولیس المراد �ه حقیقة االستفهام.   ،للتنبیه ولفت االنتباه ؛�مثل هذا
علـى هللا فـي  -علیـه الصـالة والسـالم–عطـف الرسـول  ،مثل هذا العطف" مقلنا: هللا ورسوله أعل"

 حیاته صحیح.
فـي المسـائل الشـرعیة الرسـول أعلـم،  -علیـه الصـالة والسـالم–�عـد وفاتـه " قلنا: هللا ورسوله أعلـم"

علیـــه الصـــالة –فبعـــد وفاتـــه  ،هللا ورســـوله أعلـــم فیمـــا یتعلـــق �المســـائل الشـــرعیة، وأمـــا مـــا عـــدا ذلـــك
 ال �علم من أمور هذه الدنیا شیًئا. -علیه الصالة والسالم–قد مات  -موالسال

َبْیَنُهَما َمِسیَرُة َخْمِسِماَئِة َسَنٍة، َوِمْن ُ�لِّ َسَماٍء ِإَلى َسـَماٍء َمِسـیَرُة َخْمِسـِماَئِة َسـَنٍة، َوِ�َثـُف «قال: "
ـَماءِ �ـین ُكلِّ َسَماٍء َمِسیَرُة َخْمِسـِماَئِة َسـَنٍة، وَ  ـاِ�َعةِ  السَّ َ�ْحـٌر َبـْیَن َأْسـَفِلِه َوَأْعـالُه َ�َمـا  والعـرش السَّ

َماِء َواْألَْرِض، َ�ُهللا َوَتَعاَلى َفْوَق َذِلكَ  َوَلْیَس َ�ْخَفى َعَلْیـِه َشـْيٌء ِمـْن َأْعَمـاِل  ،فوق عرشه َبْیَن السَّ
هـذه المســافات ال  ال تخفـى علیـه خافیــة علـى �عـد ،�عنـي وال غیـره ال �خفــى علیـه شـيء» َبِنـي آَدمَ 

 تخفى علیه خافیة.
  .�عني وال من غیرهم »َوَلْیَس َ�ْخَفى َعَلْیِه َشْيٌء ِمْن َأْعَماِل َبِني آَدمَ «
 لكن �شهد له ما تقدم من األحادیث. ،والكالم في الحدیث معروف" أخرجه أبو داود وغیره"

 طالب:.......
ة عام �لـه، یـدخل فـي �عـض الروا�ـات أشـیاء المسألة �عني المسألة متسقة خمسمائة عام، خمسمائ

 زائدة أو ما �ضر، المسكوت عنه ما یؤثر في المذ�ور.
 طالب:......

 حدیث العباس مرفوع ُمصرَّح برفعه." -صلي هللا علیه وسلم -قال: قال رسول هللا"
  ."أخرجه أبو داود وغیره"
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ئله �ثیـرة، ولكــن تعرفـون الطر�قــة ومسـا ،والبــاب �مـا رأیـتم طو�ــل ،"فیــه مسـائل" :-رحمـه هللا–قـال 
في المؤلفات �لها إال ما ندر، أنه إذا قر�ت النها�ة ُحثت المطي، �المسافر إذا قرَّب إلى الوصـول 

مؤلفــات أهــل العلــم أنــه �لمــا �عــد العهــد ضــعف الجهــد،  ،شــد علــى الراحلــة، وتجــدون فــي المؤلفــات
 الحدیث وغیرها.واستشرف الناس النها�ة، وانظروا في التفاسیر، وشروح 

 وننظر في المسائل. ،على �ل حال هذا الحاصل
  "فیه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–�قول 

هـذا تقـدم فـي الترجمـة ]" ٦٧[الزمـر: {َواْألَْرُض َجِمیعـًا َقْبَضـُتُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة}األولى: تفسیر قوله: 
�عنــي فــي قبضــته عــزَّ ] ٦٧لزمــر:[ا {َقْبَضــُتُه} أن األرض والمــراد جــنس األرض �مــا �شــمل الســبع

 ] اآل�ة".٦٧[الزمر: {َیْوَم اْلِقَیاَمِة}وجلَّ "
لـم  -صـلى هللا علیـه وسـلم-عند الیهود الـذین فـي زمنـه  الثانیة: أن هذه العلوم وأمثالها �اقیةٌ "

ــم یتأولوهــا ،ینكروهــا فكأنــه �قــول: هــم فــي هــذا البــاب خیــٌر ممــن ُینكــر مــا جــاء عــن هللا وعــن " ول
مـن ُغـالة المبتدعـة، وهـم الیهـود، فـالحق مقبـوٌل ممـن جـاء �ـه، والباطـل مرفـوض ممـن قـال رسـوله 

 �ه. 
علیــه –فضــحك النبــي " صــدقه -صــلي هللا علیــه وســلم-الثالثــة: أن الحبــر لمــا ذ�رهــا للنبــي "

القـرآن نـزل فـي تقر�ـر هـذه المسـألة و�ال " ونزل القـرآن بتقر�ـر ذلـك" ،تصد�ًقا له ؛-الصالة والسالم
قرأ القـرآن قـرأ اآل�ـة مـن �ـاب التصـدیق  -علیه الصالة والسالم–موجود، نزل قبل ذلك، فالنبي هو 

 ال أن القرآن نزل في هذه الحادثة. ،والموافقة لما جاء �ه الحبر
علیـه الصـالة –وعادتـه " -صـلي هللا علیـه وسـلم-مـن رسـول هللا الكثیـر الرا�عة: وقـوع الضـحك "

 -جــلَّ وعــال-یتبســم، لكــن فــي هــذه المســائل العظــام والتعظــیم هلل  و�نمــا أنــه ال �ضــحك، -والســالم
 ضحك.

" عند ذ�ر الحبر هـذا العلـم العظـیم -صلي هللا علیه وسلم-من رسول هللا الكثیر وقوع الضحك "
یبكــي، فهــل هــو مخــالف  -جــلَّ وعــال–�عــض النــاس إذا ســمع هــذه األمــور مــن �ــاب تعظیمــه هلل 

یبكــي تعظیًمــا هلل؛ ألنــه قــد تــأتي آ�ــات فــي القــرآن وُتتلــى علــى ؟ -علیــه الصــالة والســالم-لضــحكه 
الناس، وفیها من تعظیم هللا ما فیها فیكون تعظیًمـا لـه وخشـیًة منـه، و�جـالًال لـه، فمـا جـاء فـي هـذا 

و�نمـا تصـد�ًقا لمـا  -جلَّ وعال–ال استخفاًفا �حق هللا  -علیه الصالة والسالم–الحدیث من ضحكه 
تقتضـــي  -جـــلَّ وعـــال–الموافقـــة؛ ألن النصـــوص التـــي جـــاء فیهـــا تعظـــیم هلل جـــاء �ـــه هـــذا الحبـــر و 

والخـــوف منـــه، وهـــذا �لـــه �ســـتدعي  -جـــلَّ وعـــال–تعظیمـــه وقـــدره حـــق قـــدره، واستشـــعار خشـــیة هللا 
 -جــلَّ وعــال–تقــى النــاس وأخشــاهم هلل أوهــو  -علیــه الصــالة والســالم–البكــاء، وال �عنــي أن النبــي 

 وفي قیامه، وفي سائر أحواله علیه الصالة والسالم.و�كى من خشیته في صلواته، 
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قـــد �قـــول قائـــل: نســـمع مـــن الُعبـــاد ومـــن غیـــرهم، ونســـمع مـــا جـــاء عـــن خیـــار األمـــة مـــن الصـــحا�ة 
والتا�عین ما �حصل لهم من تعظیم هللا وخشیته، والبكاء عند ذلـك، وهـذا مـن المـواطن، لكـن النبـي 

ظـم راجحـة وهـي إثبـات مـا ذ�ـره الحبـر والموافقـة إنمـا ضـحك لمصـلحٍة أع -علیه الصالة والسالم–
 علیه. 

ولــیس مــن عادتــه أن �ضــحك " -صــلي هللا علیــه وســلم-مــن رســول هللا الكثیــر وقــوع الضــحك "
 فضًال عن أن �كون ضحكه �ثیًرا، �ضحك لكن ال ُ�سمع له صوت، وأقرب ما �كون إلى التبسم.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 معناه أنه �ثیر. ،ه تبدو نواجذهللداللة على �ثرت

 طالب:.......
 �ثیر؟ ما عندك �ثیر؟ هما فی "وقوع الضحك الكثیر"

 طالب:.......
 النسخة عندك.

 على �ل حال هو موجود في نسخة ُمحققة على ثالثین نسخة.
 طالب:........

–القهقهــة  و�ونــه تبــدو نواجــذه مــا هــي المســألة مــن ضــحكٍة �ســیرة تبــدو نواجــذه، ولــیس مــن عادتــه
مــن  -جــلَّ وعـال–لكـن هــذا المقـام �قتضــي مثـل هــذا؛ ألنـه مقــام تعظـیم هلل  -علیـه الصـالة والســالم

 من یهودي. ،جهة، و�ثبات لهذا التعظیم، ومن خصم
 .           -جلَّ وعال -الذي فیه تعظیم هللا "عند ذ�ر الحبر هذا العلم العظیم"

�قـول: " ماوات في الید الیمنى، واألرضـین فـي األخـرى وأن الس ،الخامسة: التصر�ح بذ�ر الیدین"
وذ�رنـا مـا یتعلـق بـذلك  ،-جـلَّ وعـال–ن �لتـا ید�ـه �مـین أجاء التصر�ح �أنها �شماله، وجاء أ�ًضـا 

 في الدرس.
» َوِ�ْلَتــا َیَدْ�ــِه َ�ِمــینٌ «وال محظــور فــي ذلــك إال مــن �ــاب " السادســة: التصــر�ح بتســمیتها الشــمال"

لشــرف والقــدر �لتــا ید�ــه �مــین؛ ألن الشــمال �النســبة للمخلــوق فیهــا نــوع نقــص؛ �معنــى فــي القــوة وا
 ولذلك ُتستعمل في األمور الدون، وأما المواضع الشر�فة فُتستعمل لها الیمین. 

و�هزهـا �أنهـا  ،ه أو على إصبعینأنه �ضعها في �م" السا�عة: ذ�ر الجبار�ن والمتكبر�ن عند ذلك"
ــاُرونَ «واألرضــین الســبع، فیقــول: ال شــيء وهــي الســموات الســبع  اآلن ومــر » َأَنــا اْلَمِلــُك َأْیــَن اْلَجبَّ

نســـال هللا –علـــى مـــر العصـــور مـــن الجبـــابرة والمتكبـــر�ن مـــن ال یـــرى غیـــره، ومـــن ادعـــى الر�و�یـــة 
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و�ـأتون یـوم القیامـة �أمثـال الـذر �طـأهم النـاس  ]٢٤[النازعـات: {َفَقـاَل َأَنـا َر�ُُّكـُم اَألْعَلـى} -العافیة
 �أقدامهم.

 .الثامنة: قوله: �خردلة في �ف أحد�م"
 .الكرسي �النسبة إلى السماوات ةالتاسعة: عظم

الســماوات �ــدراهم ســبعة، دراهــم قطــع مــن النقــود " العــرش �النســبة إلــى الكرســي ةعظمــ :العاشــرة
 �النسبة إلى الكرسي، والكرسي الذي هو موضع القدمین �ما في تفسـیر ابـن عبـاس: �حلقـٍة ُألقیـت

 في فالة.  
ر الكرسي �ـالعرش، و�ـأتي یـوم القیامـة  ؛"الحاد�ة عشرة: أن العرش غیر الكرسي" ألن �عضهم فسَّ

 وُ�وَضع له �رسي، لكن الكرسي غیر العرش. 
  خمسمائة عام." إلى سماءٍ  الثانیة عشرة: �م بین �ل سماءٍ "
 خمسمائة." الكرسي�ین الثالثة عشرة: �م بین السماء السا�عة و "
 كذلك. كم؟" را�عة عشرة: �م بین الكرسي والماءال"
وفـوق -قاله ابـن رواحـة–وأن عرش هللا فوق الماء طاٍف  "الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء"

   العرش رب العالمین.
 السادسة عشرة: أن هللا فوق العرش."

 كما تقدم." السا�عة عشرة: �م بین السماء واألرض
  �عني �م �كون المجموع؟" خمسمائة سنة ثف �ل سماءٍ الثامنة عشرة: �ِ "

 طالب:........
 عندك؟

 طالب:........
 الف وخمسمائة.نعم ثمانیة آ

 ،أسـفله مسـیرة خمسـمائة سـنةإلـى التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السـماوات بـین أعـاله "
 ".�هللا سبحانه وتعالى أعلم

 م تسلیًما �ثیًرا.وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وآله وصحبه وسل
ــا مــن التعلیــق علــى هــذا الكتــاب المبــارك الــذي تــم فــي ثــالث دورات: �ــل دورٍة  و�هــذا نكــون انتهین

أكثـر؟ مـن أم أسـابیع، الثانیـة: أسـبوعان، والثالثـة آخـر دورة هنـا: أسـبوع واحـد  ةالدورة األولى: ثالثـ
 یذ�ر؟  

 طالب:........
 اخُتصرت على �ل حال.

 طالب:........
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 ة أبواب.أر�ع
ثـــم ُضـــم إلـــى الجـــدول بـــدًال مـــن الـــدورات فُأكِمـــل فیـــه دروس ســـنتین علـــى المعتـــاد عنـــدنا مـــع تـــرك 
الدروس أوقـات االمتحانـات، ووقـت الصـیف ممـا �طـول أمـده �صـل إلـى خمسـة أشـهر، لكـن أعـان 

 هللا على إكمالها على وجٍه �ما رأیتم من الضعف والتقصیر، �هللا المستعان.
 و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد. وصلى هللا وسلم 

 طالب:.......
إن شاء هللا األسبوع الثاني من الفصل األول، وأشرنا في مناسـبات وفـي �عـض  القادمالبدیل السنة 

�كــون النونیــة إن لــم �عتــرض مــن �عتــرض، و�ســتطیلون المــدة، أن الــدروس إلــى أن البــدیل احتمــال 
 �هللا المستعان.

 في وقته إن شاء هللا.
 طالب:........

 الیوم؟ تار�خ الیوم؟ 
 طالب:.......

 الیوم الثامن، الثالثاء الثامن من شهر شعبان سنة تسٍع وثالثین وأر�عمائة وألف.


